Priloge 17.10.2012 Ni285 stran 30 /

/pucba 14:50:44

Zdravje

Ronati oktober

17. oktobra 2012 nika

RAK DOJKE  KAJ NA TO
POREÈE PODZAVEST?
Pie: Bla Pogaèar

N

ekega navadnega jutra ji je
zdravnik dejal: »Imate raka.« Bila
je mlada mamica. e do tistega
trenutka je bilo ivljenje samoumevno,
polno nekih vonjev po prihodnosti. Toda
trenutek je èas ustavil. Zaprla je oèi,
zaelela si je, da bi izbrisala misli.
Izbrisala vse strahove, ki so preali nanjo.
Rak dojke je bolezen, ki deelico na
sonèni strani ni zaobla. To je pripoved
enske, ki jo je bolezen postavila pred
dejstvo. V resnici ni lo samo za sooèenje
z rakom, lo je za sooèenje s seboj, pravi
Mojca, ki v Kranju pomaga enskam, da
se dokopljejo do bistvenih podzavestnih
vzorcev, ki so pripeljali do diagnoze rak.
Po podatkih v Sloveniji vsako leto za
rakom zboli okoli 10.000 ljudi.

Lahko se zgodi meni ali tebi. Rak ne izbira barve koe, ne sloja.
Na jasen sonèen dan, ko se odpravi h ginekologu in ti otipajo
zatrdlino, se vse spremeni. Kako zelo ve to tisti, ki ga taken dan
doleti. O tem, kako rak nastane, kje tièijo zunanji dejavniki te
bolezni, je bilo napisanega e veliko. In èetudi vsak rad spelje vodo
na svoj mlin, Mojca Debelak, ki se ukvarja s podzavestjo, pravi, da si
eli in podpira sodelovanje med uradno in alternativno medicino.
Alternativna medicina tei in ièe vzroke ter jih skua odpraviti.
Samo vpraanje èasa je, kdaj bomo dovolili intuiciji, da razkrije
pekel podzavesti in spregovori o (pre)veèkrat spregledanih
notranjih vzrokih raka.
Foto: Thinkstockphotos.com

V resnici ni lo samo za
sooèenje z rakom, lo je za
sooèenje s seboj.
Najpogosteji je v nai zeleni deeli ravno
rak dojke, zato je utopièno zdraviti samo
posledice. al tevilo obolelih naraèa iz
leto v leto. Zatiskanje oèi ne pomaga.
Veèja izobraenost in odprtost ljudi
pripomoreta k temu, da skrbimo zase
celostno. A realnost e vedno kae, da je
ivljenje prepogosto neka senca, ki hodi
za nami. Ne èutimo ga. Navadimo se, da
obveznosti, skrbi nadvladajo vsakdan in
kot prah prekrijejo èustva. Zanikamo si
veliko dejstev. Zapiramo oèi in beimo.
Nato potrka bolezen in nas
neprièakovano obudi v ivljenje.

»Bolezni niso kazni bogov, ampak
imajo svoje vzroke« (Hipokrat)
Mojca Debelak skozi intuicijo raziskuje
èlovekovo biopolje, ki je skupek
èlovekovih èustvovanj, misli o sebi, svetu.
Pri posamezniku je ne zanima toliko
bolezen kot to, kakna je njegova
osebnost. Rada posega dlje, do starev,
vzgoje, podzavestnih vzorcev,
podedovanih ali privzgojenih, ki èloveka
definirajo, ga nezavedno vodijo, da okua
natanèno doloèene izkunje. Preprièanje,
da obstajajo nakljuèja, je navaden larifari.
Kdor je do sebe poten in prevetri svojo
preteklost, hitro ugotovi, da je vsaka
misel, miselni vzorec v letih ivljenja

prinesel posledice, takne ali drugaène.
Res pa je, da veèina ljudi svoje delovanje,
èustvovanje dojema omejeno. Saj veste,
ièemo krivce: oèeta, ki me ni poslual,
mamo, ki je delala cele dneve, moa, ki ga
zanimajo samo tevilke. A resnica je, da
smo vse to izbrali sami. Zavedno ali
nezavedno. In vsak tak odnos v nas lahko
rojeva skrbi, lastne konflikte, agresijo.
30

Mnoga leta vèasih ivimo tako, da
krivimo druge, sebe pa ne vidimo In
kar je najhuje  nièesar ne spremenimo.
Bolezen, ki vznikne, je tako samo
opomin, alarm, ki te skua obuditi v
ivljenje. Ko ga izgublja, pogosto
odpadejo tevilni strahovi, izpuhtijo
malenkosti, ki so te pred boleznijo
nairale.
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Mojca Debelak

Pomemben torej postane èlovek  sam
sebi. Osredotoèi se na bistveno. Na
razreitev notranjih konfliktov, vzrokov, ki
so ga pripeljali do bolezni. In kar je
najlepe, zdi se, kot da ima tak èlovek ves
èas tega vesolja. Vsaj tako se zaène
odzivati na svet. Zave se, da vse poti
vodijo navznoter.

enske prsi  center enstvenosti
in èustev
Samo pomislite, kako je, ko mlado dekle
poèasi zori v ensko. Ponosno se ogleduje
v ogledalu, pa èeprav skrivaj. Ve, da so
prsi nekaj posebnega. To ni miljeno kot
sredstvo manipulacije, ki omrei
mokega. Prsi so nekaj, kar bo nekoè
omogoèalo najbolj pristen stik z otrokom.
Do enskih prsi imata dostop samo otrok
in moki, ki ga izbere in mu zaupa. Morda
v teh modernih èasih prsim ne dajemo
svetnikega pomena, a bistveno je, da jim
ga vrnemo. Dobro je, èe enska ljubi svoje
prsi, jih èuti in skrbi zanje z masao. Ta
enski okras je namreè jedro ljubezni do
sebe in do drugih. Ko mama otroka
privije k prsim, se ta èuti umirjenega,

Edinstvenost in
uèinkovitost zapestnic
Trion:Z

S kombinacijo terapevtskih lastnosti
medicinskih magnetov in negativnih
ionov veljajo izdelki Trion:Z za
najmoèneje tovrstne izdelke, ki jih
danes dobite na trgu. Izdelki imajo poleg
certifikatov ISO tudi oznako CE in so
priznani kot medicinski pripomoèek
prve kategorije ter so namenjeni
zmanjanju miiène napetosti in
izboljanju prekrvavitve. tevilo
uporabnikov izdelkov Trion:Z se tako v
Sloveniji kot v svetu iz leta v leto

varnega, ljubljenega. V dojkah se skrivajo
boleèa èustva, ki jih doivljamo v
partnerskih odnosih ali z otrokom, vse
srène rane in obèutek, da nismo vredne
ljubezni. Za ensko, ki jo je doletel rak na
dojki, je kljuèno vpraanje, ali tudi
iskreno ljubi, daje ljubezen, jo sploh èuti,
in èe ne, kdaj je bil tok ljubezni prekinjen.
Dojke so povezane z notranjimi organi in
timusom  lezo, ki skrbi za imunski
sistem.
»Ljubila sem ga. Vsaj mislila sem.
Posesivno sem ga priklenila nase, da ne bi
odel. Tako zelo sem ga elela 'imeti', da
sem mu ustregla v vsem. Pozabila sem
nase in telo mi je to prijateljsko sporoèilo.
Èez èas sem se zavedla, da mi je telo
samo reklo: Punca, izgubila si se.«
Pogosto je dobro ozavestiti, kje smo delali
napake. Teh se ni treba sramovati, iz njih
se je treba samo kaj nauèiti.

evolucija èlovetva, èe se le malo ozremo
naokrog  spoznati sebe, svojo podzavest,
suvereno reevati teave in stiske. Kljuèno
je tudi znanje. Z njim lahko ustrezno
skrbimo za psiho, svoje telo, okolje in
soèloveka.
»Pogost miselni vzorec enske z rakom na
dojki je: 'Poskrbeti moram za druge.' Ta
skrb je pri teh osebah pretirana, jemlje
jim ivljenjsko moè in optimizem. Nase
pozabijo in skrbijo za druge,« e dodaja
Debelakova.

poveèuje, kar potrjuje kakovost in
lastnost izdelkov Trion:Z. Izdelki so od
50- do 100-krat moèneji kot podobni
izdelki na trgu. Nova linija izdelkov FLEX
LOOP (na sliki) predstavlja zadnji trend v

moèi in obliki. Primerni so za vse, ki
elijo veè energije, manj stresa, bolji in
mirneji spanec ter trpijo za boleèinami
miic in sklepov. Veè na www.trionz.si
ali po telefonu: 031 331 282.

ivljenje je ples

Toliko lepih besed, globokih misli. Vsi
kimamo, ko jih prebiramo. Koliko pa je
ljudi, ki s pogumom naredijo nekaj zase?
Koliko je ljudi, ki ne èakajo na bolezen,
ampak za telo in duha skrbijo
preventivno? Koliko je takih, ki niso
navezani na niè in na nikogar, ki ljubijo
Podzavest ne sme biti kup
svobodno? Koliko je takih, ki premislijo,
preden kaj nesejo v usta, in se uèipnejo v
nereenih teav
roko vsakiè, ko jih spreleti temna misel?
Vedenjski in miselni vzorci sodijo med
Koliko je tistih, ki pogledajo strahovom v
najpogosteje notranje dejavnike, ki
oèi in jim pokaejo zobe s tem, da reèejo
pripeljejo do bolezni in poveèujejo
»da« ivljenju? Vedno veè. In o tem je
nagnjenost do njih. Rak v tem ni izjema.
vredno pisati. Mediji so pogosto ujeti v
e bolj pereèi so
èrne barve
nai negativni
e
èustveni odzivi na
»Bolezni bodo nekoè postale prihodnosti,
posebno
v
dananjih
neprijetne
okolièine. Prihajajo sramota, ker bomo spoznali, da èasih ... In èlovek
èasi, ki jih je e v 18. so posledica negativnih misli.« pozablja, da ivljenje
niso samo rojstvo,
stoletju napovedoval
mladost, staranje in
pruski geograf,
veèno garanje za
raziskovalec,
druge. ivljenje je
naturalist A. von Humboldt: »Bolezni
prilonost. Lahko je ples, ki vsakodnevno
bodo nekoè postale sramota, ker bomo
ubira nove korake na plesne ritme
spoznali, da so posledica negativnih
naravnih zakonov. Lahko pleete strasten
misli.« Naa zavest vpliva na celotno telo
tango, ki iz domaèe rutine v dnevni sobi
in s tem tudi na pojav bolezni, saj je ta
prièara smeh. Lahko se zlijete z valèkom.
projekcija naih misli. Velja, da je vsaka
Se odprete tihi ljubezni do vsega, kar vas
misel frekvenca, energija. Potem nas ne
obdaja, kar imate, kar ste. Kakor koli,
èudi, da èe telesu poiljamo negativne
samo ne pozabite, da je bistveno plesati,
vibracije, se bo to skozi èas na njih tudi
ne stati na mestu in èakati, da vas
ustrezno odzvalo. Izziv sodobnega
èloveka je  kot narekuje tudi sama
ivljenje povabi na ples.
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